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Funksjonsbeskrivelse for ph.d.-programansvarlige 
Relevante dokumenter: 

Stillingsbeskrivelse for instituttleder 

Ansvaret til visedekan for forskning 

Veileders ansvar og oppgaver 

Ph.d.-håndboka 

Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Sørøst-Norge (ph.d.-forskriften) 

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) 

Mandat og oppgaver for ph.d.-utvalget 

Ph.d.-programansvarliges ansvar  
Ansvaret for ph.d.-programmet ligger til dekanen ved programmets vertsfakultet. Dekan foreslår, og 
fakultetsstyret oppnevner ph.d.-programansvarlig. Dekan delegerer ansvaret for utvikling og kvalitet i 
programmet til ph.d.-programansvarlig. Ph.d.-programansvarlig vil ha administrativ støtte til arbeidet 
av en ph.d.-koordinator, dette reguleres i ph.d.-håndboken. Ansvaret for ph.d.-programmet skal 
forvaltes i tett samarbeid med fakultetsstyret, ph.d.-programutvalget, visedekan for forskning, 
instituttledere, emneansvarlige/fagmiljøer, veiledere og kandidater. 

Ledelse av ph.d.-programmet innebærer å: 

a) fremme saker for, og lede ph.d.-programutvalget 
b) sette seg inn i de lover, forskrifter og policydokumenter som gjelder for USNs ph.d.-

programmer 
c) igangsette og lede prosesser for utvikling og revisjon av doktorgradsprogrammet i tråd 

med USNs vedtatte kvalitetsdimensjoner, og med fokus på faglig innhold, profil og 
relevans 

d) påse oppfølging av resultatene fra ph.d.-kandidatenes årlig progresjonsrapport og 
midtveisevaluering  

e) gjennomgå og legge frem evalueringer på emne- og programnivå for ph.d.-
programutvalget, og deretter skrive årlig programrapport om kvalitet i 
doktorgradsprogrammet  

I samarbeid med dekan (programeier) 

f) avklare tilstrekkelig driftsbudsjett for ledelse av program. Det er programeier som har 
budsjettansvar og er ansvarlig for at budsjett tildeles i tråd med fakultetets økonomiske 
situasjon. 

I samarbeid med instituttleder (emneeier): 

g) gjennomføre tiltak som til enhver tid sikrer at kravene til fagmiljøet jf. 
studietilsynsforskriften § 2-3 er oppfylt 

h) følge opp kandidatene slik at det settes av nødvendig tid til emnegjennomføring og 
forskning i ph.d.-prosjektet til kandidaten 
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I samarbeid med visedekan for forskning: 

i) arbeide for at doktorgradsprogrammene holder en faglig internasjonal profil og følger 
opp programmets internasjonale samarbeidspartnere 

j) arbeide for et strategisk samarbeid med relevant samfunns- og arbeidsliv for 
doktorgradsprogrammet 

I samarbeid med fagmiljø, veiledere og kandidater: 

k) ivareta et godt, helhetlig læringsmiljø for ph.d.-kandidatene i doktorgradsprogrammet 
(uhl § 4-3 (4)), og bidra til å løse utfordringer og konflikter som kan oppstå i 
programmet  

l) sørge for ordninger som bidrar til økt kandidatgjennomstrømming i 
doktorgradsprogrammet  


